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Poemo de Muley Hafld
I

Kiam mi estis en la valo, mi avide rigard
is la suprojn; mia ambicio saltis ĝis la hori
zonto kaj deziregis veni en la grandecon 
kaj starigi renversitaĵojn.

Tage kaj nokte, aglo penis ekflugi el mia 
koro, kaj resti en la altaĵo.

Kaj jen, hodiaŭ mi suprenram pis la m ont
aron, kaj ankoraŭ mia ambicio altiĝas ĝis 
la horizonto, ne trovante celon, ne trovante 
ian limon.f. . <

La suproj ankaŭ estas faritaj el tero, kaj 
la uragano estas pli amiko de la altegaj 
montoj, ol de la humilaj kaj florigitaj valoj 
kaj dolĉaj altanetoj.

De mia kapturniga kaj altega ŝtonobserv- 
ejo mi vidas hum iligitajn kapojn, mi aŭdas 
riverencajn frazojn, mia rigardo m altrank
viligas la popolam asojn.

Miaj piedoj staras tre alte, tiel alte, ke 
m ia mano ne trovas amikan manon, kiun ĝi 
povus preni kore, nek miaj okuloj povas 
penetri en aliajn okulojn;

Mi staras tiel alte, ke, por paroli al la 
homoj, mi bezonas parolojn de uragano, 
kaj por lumigi ilin, rai bezonas fulmon.

Sed jen, meze la soleco, mia m em oro kaj 
tagnokto portas en min am atajn fantom ojn, 
jen, la rem em oro kaj dolĉaj m emoraĵoj 
adiaŭas la m allum ojn.

I I
La poeto elvokas la amon de Aneisa} kaj ploras

ke li perdis ŝin .
Multaj viroj estis m artiroj, kiel mi, pro la 

blankeco de kolo, pro la rozoj de Pvangoj, 
kaj pro la rigardoj de gazelo.

Mi ĵu ris  min dediĉi al kuraĝaj en trep ren 
oj; mi ĵu ris  ne fali en aman reton, nek en 
tiun de la volupto. Sed miaj ĵu ro j dronis en 
sia rigardo^

Ŝia rigardo estas por mia estinteco kiel 
la fajro en la marokaj vilaĝaĉoj dum  la 
vintro.

En la ĉielo brilas la steloj.
Kaj la fulmado de ilia brilo ŝajnas esti tiu 

de ŝiaj okuloj kiam en la nokta om bro ŝi 
esploras siajn ĉirkaŭaĵojn tim ante pro ebla 
surprizo.

Kaj jen mi ŝin perdis.
Ŝia voĉo jam  nur sonas al mia orelo 

kvazaŭ la eĥo de mia juneco, kvazaŭ la a l
logo, la gemeto de la liberaj jaro j.

Mi plorpetas al la sonĝo, kvankam  mi ĝin 
ne havas, ke ŝi venu ai mi, por ke mi vidu 
ŝin dum miaj sonĝoj.

Nun la noktoj estas longaj por mi, tiel 
longaj, ke mi estas laca.—Mi alitem pe kon
is mallongajn noktojn.—Sed mi malamas la 
sunon, kiu jam  ne orum as ŝian haŭton 
am bran, kaj mi vokas la lunon, kiu perlo- 
kolorigas ŝian bildon.

Ŝi estis luno, kies horizonto estis mia 
koro. Ŝi estis gazelo, kiu kuris tra la eben
aĵoj de miaj okuloj.

Ŝiaj okuloj havis la malgajan, Adelan kaj 
m isteran rigardon de miaj paciencaj kam el
oj, kaj neniam ŝiaj manoj estis ŝparem aj r i
late al mia doloro kaj amo.

Ĉiuj Suraj d9 oj (stelaro) rifuĝis en mian 
koron kiam nokte mi saltis trans la term ur- 
eton de ŝia kabano.

Kaj, ĝis la tagiĝo, ŝia brusto estis kvazaŭ 
du tendoj blankaj, sub kies om bro ripozis 
kontentaj miaj okuloj.



HISPANA ESPERANTISTO 99

Kia dolĉeco estis, post la som era m ilit
ekskursoj ripozigi la frunton en ŝian brust
on bonodorantan je santala kaj moska p ar
fumoj m alproksim e de ĉia milita rebruego.

H odiaŭ mi ne havas bruston, kien ripoz
igi mian frunton. Mia rem em oro pri ŝi 
p lenigas je dornoj mian kapkusenon.

Kiam la nokto gvidas la bru taron  de 
Tdormemo en ĉiujn okulojn, ŝi venas en 
m ian animon, kaj ŝia bildo, kiel am ata kaj 
m aloportuna tam bureto, elpelas el mi la 
dorm on ĝis la tagiĝo.

Kaj mi pensas pri ŝia vizaĝo, p ri tiu ĝar
deno, en kiu mia rigardo rikoltis la roz
kolorajn rozojn de ŝiaj vangoj, kaj la blank
ajn rozojn do ŝia frunto pli blanka, ol la fa
runo.

(Daŭrigota)

EN U G H I DE U VIVO
En la granda ĝardeno de la vivo 

troviĝis bela floro, 
mi volus ĝin elpreni kaj kunm orti 
ĝin apud mia koro.

Kiam mi ĝin rigardis, ĝi kliniĝis 
karesem e al mi.
Ha! floreto la bela kaj la juna! 
kio estas al vi?

Ĉar vi ĵus malfermiĝis, vi longtempe 
ĝuos tian edenon, 
sed mi kredeble baldaŭ kaj ne vole 
forlasos la ĝardenon.

Tial mi ne kuraĝos vin eltiri, 
rabi vin al 1’arbeto, 
ĉar nepre kaj al ĉiu ve! sin trudas 
de lvFatal’ la dekreto.

Sed kiam la pordegon de 1’ĝardeno 
mi trapasos por ĉiam, 
rem em oru pri mi, floreto bela!

• kaj pri mi pensu iam.

Kaj se vi sentas tian saman senton 
kiel mi ĉe la koro, 
esitu la gut’ de Proso dolĉa larm o 
de via rememoro.

Rafael de San Milian

La ĉefa m onum ento el Sevilla estas la 
Alcazabo (Alkazar). Alta, masiva kaj kronita 
de surturetoj, rem paro ĉirkaŭas ĝin, kun 
masivaj turoj flankigantaj, en iuj el kiuj 
spertaj arĥeologiistoj trovis restaĵo jn  de 
m aŭra konstruarto. Don Pedro Ia de Kastil- 
ujo rekonstruis la palacon de 135:1 ĝis 1364 
kaj oni daŭrigis la konstruaĵon dum sekv
antaj regadoj. Multenombraj arabaj artistoj 
el G ranada kaj m udeharaj artistoj ĝin kons
truis.

El la enirejoj, kiujn havis la Alcazabo 
dum la tem po de Don Pedro, la ĉefaj estas 
tiuj de la antikva rem paro araba, tra  kiuj 
oni eniras en la kortoj Banderas kaj Monte
ría. La eksteraĵo ne m ontras la m irigantajn 
belaĵojn de la internaĵo.

La enirejo de la salono de Justicia (Jusi-
*

eco) m alferm iĝas ĉe la korto Montería. Ci 
tiu salono, unu el plej antikvaj konstruaĵoj, 
kie la reĝoj almohades adm inistris justecon, 
estas basta kaj bela. De tiu korto oni aliras 
al Orande, en kiu staras la ĉefa fasado, kies 
portalo estas la plej adm irinda, kiun oni 
povas figardadi. Riĉa je ornam aĵoj kaj 
ampleksoj; kolonoj el belegaj m arm oroj kaj 
ĉiaj ornam aĵoj arabaj riĉiĝas kaj beligas ĉi 
tiun portalon sur kiu oni legas la jenan 
m urgravuraĵon tipgotikan: «La plej a lt
ranga, kaj plej nobela, kaj plej povega, kaj 
plej alm ilitanta Don Pedro, pro  la favoro 
de Dio Reĝo de Kastilujo kaj Leonlando, 
ordonis konstrui ĉi tiun palacon kaj ĉi 
tiujn portalojn, kiujn oni ta ris  je la ja ro  mil- 
kvarcentdu.>

Gracia arkaro staras flanken je tiu m irig
anta portalo, kaj sur ĝi ankaŭ staras pira-

P U I  S E V I L L A
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mida kupolo ornam ita belege per arketoj 
kaj emajlitaj brikoj, finiĝanta per orum ita 
sfero.

Tra la ĉefa pordo oni aliras al mallarĝa 
vestiblo, malfeliĉe rekonstruita, kaj mal
dekstron estas koridoro, en kiu oni mal
kaŝis ŝtuparon sur kiu estas araba skribaĵo 
laŭdanta la reĝon Don Pedro. Ĉe la fino de 
la koridoro estas elirejo al la belaga kaj 
majesta korto de la Doncellas (Virgulinoj), 
arb itre  tiel nomata.

La Korto de Ia Muñecas (Pupoj), rekt
angula, kun m iriganta galerio konsistanta 
el ‘24 arkoj akrigitaj kaj elegantaj, pli altaj 
la centraj el ĉiu flanko. La ornam aĵoj estas 
m irindaj kaj prezentiĝas al la vizitanto tiel 
ke la korto ŝajnas pli revo do fantazio ol 
realaĵo.

Jon ia  arkaro staras sur tiuj ‘21 arkoj m ir
iganta j, Tri el kvar grandaj arkoj centraj 
estas enirejoj al salonoj Embajadores, Car
los Va, kaj Dormejo de la Maŭraj Heĝoj. La 
kvara staras ĉe loko nomita Trono del Tri
buto (Trono de la Imposto). La dorm o
ĉam bro de la Maŭraj Reĝoj estas antaŭ
ĉam bro de ĉam breto en kiu oni povas ad
m iri arkon kies m aldekstra fosto staras sur 
bazo belega kaj interesiga je  stilo arab- 
renesanca. La Korto de las Muñecas estas 
juvelo adm irinda de kiu oni aliras al la sa
lono de Armas; kaj de tiu ĉi salono jam  oni 
povas adm iri la belegan plafonon de. la 
ĉam brego nomita tiel del Techo de Felipe IF  
tial ke ĉi tiu Reĝo ordonis konstrui la pla
fonon. Kiam la vizitanto alvenas al la centro 
de tiu salono, m irigas lin la egega m irind
aĵo kiun prezentas la perspektivo de la sa
lono de Embajadores, kvadrata, kun m irig
anta vestiblo po ĉiu flanko, unu el ili estas 
la belega arkadaro de la korto, kaj ĉiu en ir
ejo de la vestibloj al la salono konsistas el 
tri arkoj graciaj kaj belegaj je la plej per
fekta stilo araba, enfermitaj ĉe alia je am 
plekda ogivo, siavice enkadrigita ĉe kadro 
kun m iriganta ornam aĵo je  ia plej belega 
stilo m alinda de Ia XIVa jarcento. La aja
racas (a karakoj) kaj almocárabes (almpkarab-

ojj (I) pentritaj kaj ornamitaj; la alfarjes 
(Alf arkoj) (2) formantaj jen plataĵojn, jen 
sferonojn, jen poliedrojn, su r kiuj la lumo, 
in om bro kaj la lum radioj ludas; la sur- 
gra vu rajoj el afrikaj skribtipoj; la riĉaj 
pordoj taraceadas (3) kaj borderitaj je  arabaj 
kaj aljamiadas (alhamiadaj) (4), belega far
itaĵo de artistoj de Toledo; la kolonoj el va
riaj marmoroj kaj el m ultkoloraŝtono; la 
ravanta ĉizitaĵo de la kapiteloj arabaj kaj 
madridaj; Ia brilantaj alizares (frisoj) de la 
piedestaloj; la belegaj vejn i taj m arm oroj 
do la pavimoj; la ravanta ornam aro kunig
anta harm onie kvin malsamajn artostilojn, 
araba, almohado (5), granada (el Granado, his
pana urbo fama pro la Alhambra, lasta a l
m ilitita ĉefurbo al la araboj), gotika kaj 
renesanca, formas tuton nepriskribebla.

Sur la loko en kiu staris la palaco de la 
am antino de Don Pedro Ia, la katolikaj 
Reĝoj starigis preĝoj eton kiu atentigis fam 
ajn kaj spertajn arkeologiistojn hispanajn 
kaj frem dajn. Oni finis ĝin konstrui je 1503. 
Ĝiaj emajlitaj brikoj estas studindaj, kaj 
ĝia ornam aro estas belega kaj delikate far
ita* m ontrante la perfektecon atingitan de

• t ..• ; 1

(1) Afi arakoj (el araba lingvo)=^bantoj. 
Almokaraboj===plektaĵo el rubandoj. La ara
boj ŝajnigis bantojn kaj plektaĵojn el rub 
andoj ĉe la ligno el la plafonoj.

(2) Al fam oj (el araba lingvo) estas p la
fonoj el ligno skulptita arte de la araboj, 
uzita de la arĥitekturistoj arabaj.

(3) Taracear (ta race i esperantigita) est
as tabuletalm eti aŭ metalfadenetalm eti en 
ligno aŭ metaloj perlam oton, belajn lign
ojn, oron, arĝenton k. c.; ĉi tiu laboro estas 
belega kaj tro arta, kiun oni ankoraŭ daŭr
igas en 'roludo kaj Eibar, kies fabrikitaĵoj 
estas mondfamaj super ĉio. tiuj faritaj el 
ŝtalo kun oraj kaj arĝentaj fadenetoj alm et
itaj.

(4) Alfaci mio (esperantigita)-=-lingvo uzita 
de la maŭridoj hispanaj, kaj eĉ nun de la 
hebreoj kaj eĉ je 1837 oni eldonis en Cons- 
tantinoplo-Galata ĵu rnalon  alĥamie, nom ita 
La Radio de Lumo. La hispanajn, skribaĵojn 
skulptitaj arabtipe oni nomis alha mi adas.

(5) Dinastio m ahom etana kiu fondis im 
perion disvastiĝanta tra Afriko kaj H is
panujo.
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la hispanaj artistoj kom binante sperte la 
stilojn, kaj kiel influis ilin la tendencoj 
italaj kaj flamandaj.

Estas adm irinda la vestiblon Apeadero, 
larĝa kaj longa portiko kun kolonoj duope 
starantaj.

En la ĝardenoj staras la pavilono de 
VLeon, kiun starigis Karolo Va kaj kiun 
konstruis Juan  H ernandez je  1540, Iau arab- 
itala stilo; kaj ĝi aperas al la vizitanto kva
zaŭ inda loĝejo de ensorĉanta princino.

Ju lio  /fia n g  ada 7{osenorn

Grantia Aprila Foiro eo Sevilla
Kia veteraĉo. H odiaŭ la 18a de aprilo  kaj 

la vetero estas abomena. Aŭskultu amiko, 
pluvas kaj ni volas viziti la foiron. Bone, ne 
grave, eĉ se falus la aeroplanoj sur nin, ni 
devas ĝin vidi, ĉar tiu spektaklo valoras pli 
ol unu vojaĝo ĉirkaŭ la m ondo. Mi jam  ne 
kontraŭdiras. Ni iru tuj... Kia malfeliĉo eĉ 
la tram veturiloj estas plenegaj kaj ni dev
as iri piede. Sajnas al mi, ke via pluvom br
elo estas disŝirita ĉa rm i estas tute malseka. 
Ne amiko, tio ne ŝajnas al vi, ĝi estas sim pla 
vero, sed pro la respekto ai iu sinjoro kiu 
ĝin antaŭ kvin jaroj forjetis, mi ĝin portas 
kiel m em oraĵon, cetere mi havas unu nov
an ĉe om brelvendisto, sed mi ĝin ankoraŭ 
ne aĉetis ĉar mia monujo estas ftiza.

Jen  rigardu kiaj belaĵoj, kvankam  oni 
'diris, ke pro la milito nia foiro ne estos tiel 
b rila  tamen ĝi superas ĉiujn antaŭajn ja r
ojn. Ne forgesu ke en Sevillo neniam m ank
as gajeco kaj popolfestoj. Oh! kiom da bel
aĵoj kaj precipe, kiom da belulinoj estas tie 
ĉi. Ĉu vi ne rim arkis tion, ke la ĉarmaj An- 
daluzianinoj en siaj koloriĉaj kostum oj np 
tim as eĉ la plejm albonan veteron? Ne, sed 
tam en nun mi estas konvinkita, ke ekzistas 
nenio, kio povus malkuraĝigi ilin. Rigardu 
ekzemple tiun ĉi beltalian brunjunulinon 
kiu apenaŭ povas eltiri siajn silke vestitajn 
piedetojn el la koto kaj tam en ŝia vizaĝo 
estas tre  gaja kaj kontenta.

Kia bruo estas tie. Venu, ni vizitos plej-^ 
frue la inferan straton por vidi kelkajn* 
spektaklojn. Mi vidas ĉi tie kvin cirkojn ni 
eniru en unu el ili. Aŭskultu, mi preferas- 
tiun, kie ne estas la leonoj, ĉar ili rigardas 
min ĉiam tiel manĝavide, ke miaj haroj 
stariĝas pensante min esti sola kun la reĝo 
de la béstoj, cetere ĵus mi aŭdis ke unu 
leono vundis petolem an infanon. Ne timu. 
la  leono estas en la kaĝo. Jes, sed se ĝi for
manĝos la kaĝon kaj poste min. Ne babilu 
m alspritaĵojn kaj rigardu tiun ĉi junan bel- 
rajdistinon kiel gracie ŝi rajdas. Jes ŝi ra jd 
as tre lerte, sed pri ŝia juneco mi tre dubas,, 
ĉar supozu, se mi aĉetus sapon, prem us viŝ
tukon kaj trem pus ĝin en la akvo kaj lavus 
ŝian vizaĝon vi eble ne dirus ke ŝi estas juna. 
Silentu jam kaj rigardu tiun ĉi akrobaton 
kiel movelasta li estas, oni diras ke li havas^ 
risorto jn  en la korpo. Jes vi povas esti 
prava kaj mi devas aldoni ke ju  pli m al
sata li estas, des pli facile li moviĝas. Jen  
la ŝnurdancisto, vera unikaĵo, li m arŝas pli 
sendanĝere sur la ŝnurego ol sur la tero. Ne 
m irinde, ĉar su r la tero li estas ĉiam ebria.

Amiko, ni foriru, ĉar mi timas, aŭskultu  
kiel furioze blekas la leono. Bone ni foriru*

Kiom da distraĵoj kaj m onellogiloj. Mi 
volus resti ĉi tie, sed ni devas iri al la foir- 
budetoj. Atentu pri viaj poŝoj! Ne zorgu* 
oni nenion metos en ilin. Ĉu vi jam  vidas 
tiun senfinan vicon da budetoj? Jes, ĝi est
as vera paradizo, kiom da ornam aĵoj oni 
vidas ĉiuflanke. La «Pasarela» (vojtranspas- 
ejo) estas aliform igita je bela lumfontano* 
La stratoj estas superplenigitaj je  ĉiaspec
aj ornam aĵoj kaj k o lo ab u n d a j flagetoj. 
Miloj da elektraj lam petoj transform as mal
lum an nokton en plejhelan tagon. Ĉiuflanke 
staras artstila budetaro sub kies tegm entoj 
gaje dancas ĉiu, kiu havas piedojn. F raŭ lin 
oj kaj sinjorinoj la plej ĉarm aj floroj el 
Andaluzio estas ĉi tie. Apud la en so rĉ ita ) 
brunulinoj, kies nigraj haroj kaj grandaj 
okuloj m ontras la kuraĝon kaj voluptem 
on, staras beltaliaj blondulinoj, kies bluaj 
okuloj atestas p r i  ilia dolĉa karaktero. 
Mankas al mi sufiĉa kvanto da adjektivoj
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kiel ekzemple, ravobela, m irbela, ĉarmbela, 
.superbela, aminda, adm irinda, adorinda, 
bela, belega, rava, ensorĉiga, gracia, bel
korpa, beltalia, belvizaĝa, g r a n d o k u la ,  
fe. t. p., k. t. p., mi timas, ke la redaktoro 
forĵetos tiun ĉi m anuskripton ĉar... ĉar... 
he, amiko, ĉu vi aŭdas? ĝi sonas kvazaŭ nia 
Esperanta himno ĉu ne vere? Ne diru kva
zaŭ, ĝi estas vere nia himno, jen  ni estas 
jam  tu tproksim a apud nia esperanta bud
eto, rigardu kiel belege ĝi estas ornam ita. 
Nia verda standardo, nia stelo, nia himno, 
nia lingvo, niaj gesam ideanoj, ĉio nia, ĉu 
tio ne estas raviga? Vere ĉio estas tie admir-

A

inda kaj laŭdinda. Jus nia ĉarm a sam idean
ino fraŭlino M. Baturones finludis esperan t
an himnon kaj la laŭta aplaŭdado plej bone 
montras* ŝian talenton. Nun oni dankas. 
Vidu sinjorojn Carrera, Castro, Martinez, 
Rufo kaj Valle kiel entuziasme kaj lerte ili 
dancas kun niaj ĉarmaj sam ideaninoj en 
naciaj kostum oj. Ni bedaŭras, ke tiun ĉi 
ja ron  pro la funebro m ankas fraŭlinoj, San- 
taolalla, Alcaide kaj sinjoroj Soriano kaj 
Machuca kiuj estas gajaj kaj fervoraj p io
niroj do nia lingvo.

Sur la trotuaroj svarme moviĝas mult- 
milo da vizitantoj, kiuj haltas por vidi niajn 
gedancantojn kaj penas deĉifri niajn esper
antajn afiŝojn. Aŭskultu kion diras tiuj du 
kam paranoj kiuj penas kom preni la esper
antan surskribon... «Atentu tio devas esti, ke 
oni ne perm esas fumi aŭ sputi ĉi tie...* «Sed 
ĉu vi ne vidas ke oni fumas ĉi tie... sekve 
ĝi signifas, ke oni ne akceptas trinkm on
on ĉi tie...* «Ne babilu, mi opinias ke ĝi 
diras, ke kiu ne pagis, ne havas rajton por 
eniri... sed... ne sed...* «Sinjoroj! ne disputu^ 
ĝi signifas ke ĉiu esperantisto estas bon
venata ĉi tie.» «Dankon sinjoro. Rigardu, ĉi 
tien alkuras iu entuziasma neesperantisto.* 
«Sinjoroj, sinjoroj... mi ĵus vidis en la a rt
fajraĵo esperantan stelon ĝi estis verda kaj 
havis ses pintojn...* «Sed aŭskultu sinjoro, 
esperanta stelo havas sole kvin pintojn.* 
«Ne grave, mi diris al ĉiuj homoj ke ĝi estas 
esperan ta stelo kaj oni ĝin kredis.*

Nun venas iu sinjoro kun papero kaj

krajono en la mano, tio certe estas gazet
isto ... «Bonan vesperon gesinjoroj..., mi es t
as reprezentanto de gazeto.* «Bone, sufiĉas

A
eniru sinjoro. Cu plaĉas al vi nia budeto?* 
«Tre bela kaj la fraŭlinoj estas veraj juveloj. 
Mi volus konvinkiĝi ĉu vi povas in terkom 
preniĝi per tiu esperanto.* «Tre volonte ni 
pruvos ĝin al vi... S-ro Afrikano kaj S-ro 
Nordlandano venu ĉi tien, sinjoro gazetisto 
volas vin aŭdi paroli...* Post ne longe fo rir
as la gazetisto tute konvinkita pri la p rak 
tikeco de esperanto. Li m urm uras timeme: 
«Tiu lingvo estas kapabla interfratigi la hom 
aron kaj fine mi estos ankaŭ devigata ĝin 
lerni. Mi aldonas jes, se ĉiu homo ĝin le rn 
os ni neniam havos militon.*

Babilulo

A L V O K O
Pro decido de propaganda Fako de Cen

tra Madrida Grupo oni kom encis gravan 
propagandon pri Esperanto ĉe la m adridaj 
firmoj industri-kom ercaj; tial, estas vere 
utila, ke ĉiuj Grupoj kaj geesperantistoj 
aliĝu al ĉi tiu propagando, farante ĝin en 
iliaj loĝurboj. La citita Fako faras la p ro 
pagandon same kiel en Anglujo kaj aliaj 
landoj per Danlingvaj folioj petantaj la k o 
m ercistojn k a j la  industriistojn starigi 
sperante ilian interrilaton.

La Fako petegas al ĉiuj sciigojn p ri la 
sukcesoj atingitaj per tia propagando.

La redaktado de tiu folio estas je la d is
pono de ĉiuj ĉe la Grupo. Adreso: San Lo- 
renzo, 15.— Madrido.

Ĉi t iu  folio naŭlingva eksterord inare 
sukcesis eksterlande.

Propaganda Fako

Semu agon kaj vi rikoltos kutim on; semu 
kutim on, kaj vi rikoltos karakteron; semu 
karakteron, kaj vi rikoltos destinon,

H. P. Blavalsktj
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La folio de la* Afluanto
• é •

MALGRANDA RAKONTO
V

Malfeliĉa Juliano! Io timinda en lia koro 
devis okazi, do nenioi povis deteni la larm
ojn kiuj senĉese alfluis al la okuloj, dum li 
subskribis; skribinte kaj ¿irinte multfoje 
(sen dubo, pro ne esprimi, kiel li volus, la 
ideojn kiuj bolis en lia menso), leteron por 
amiko la plej amata dum la infaneco.

Vane li penis sian ĉagrenon kvietigi, kaj 
sentis ke la sango tro alfluis al la tempioj 
kaj terura doloro senkompate turmentis 
lian animon, kvazaŭ fajra monstro alpren
ita al la koro.

Juliano sin kredis la homo plej malfe
liĉa kaj nur liaj lipoj montris apenaŭ per
cepteblan rideton, kiam li vidis sian fratin
on aperantan ĉe la pordo de la ĉambro, kiel 
la anĝelo de la espero, ĉarma infanino ses
jara, kiun li amis freneze.

Lucio, tiel estis nomata la infanino, kuris 
ĉirkaŭpreni sian fraton, kiun ŝi multfoje 
kisis, kiel se volus tiel forigi la postsignojn 
kiujn la ploro estis lasinta sur lia vizaĝo. 
Poste, ŝi supreniris sur kanapo, sur kiu sid
iĝis Juliano, kaj komencis ludi kun liaj 
haroj: oni pensus ke tiu anĝelo deziris eligi 
el la menso de sia frato, ian ideon, kiu lin 
turmentis; Ane, post lin ŝmaci lastfoje el
ŝiris la folion de la almanako pendanta sur 
la muro, kaj diris al li, dum gaje ridis: 
—Atentu, Juliano, se ci min amas, faru al 
mi birdeton el papero.

Juliano estis dekdujara kiam li restis orfa; 
de tiam estis lia zorganto onklo lia, avara 
kaj despota, en kiu neniam oni vidis la plej 
sensignifan ampruvon, la sola feliĉo por li 
en ĉi tiu mondo estis lia fratino. Juna  jam, 
li komencis rimarki sian grandan izolecon 
kaj fariĝis ĉiutage plej malkonfida kaj skep
tika, ĉi tio ne estas strange, kiam infano 
kreskas for de la patrino kaj mankis al li 

J; ŝian zorgemadon.
f  Juliano eble pensis sin mortigi ne pens

ante ke li malbone agus tiel

«ve, de kiu sen patrino kreskas! 
ve, de kiu, infano, ne preĝas!* J

kiel diris la poeto.
Li kontente konsentis komplezi sian frat

inon, kaj prenis la folion de la almanako; 
tiam oni vidis lin paliĝi kaj tremi kiel lii- 
drargigita.Tiu folio al li rememorigis la d a t 
on en kiu mortis la adorita patrino; li ŝm ac
is Lucion, kaj diris al ŝi:

—Ne, mia anĝelo, el tiu ĉi folio tute ne* 
el alia.

Dum la infanino elŝiris la duan, legis la 
junulo la dorson de la folio, kiu diris tiel: 
«Kvankam malplaĉaj doloroj turmentus vian 
animon, aŭ nigraj ombroj malheligus vian 
menson, ne pensu pri memmortigo; antaŭ 
ol preni la hommortiga!! armilon... rem e
moru vian patrinon!*

Juliano kredis, ke Inspirito  d e la  ador
inda patrino parolis al li per tiu papero kaj 
kriis, tute ploranta: «Ne, ne, mia patrino, 
revenas la espero al mia brusto, ĉar mi scias 
ke vi gardas vian filon!*

De tiu ĉi tago Juliano konservis, kiel bel
egan juvelon, tiun folion de la almanako.

Alvaro Lopez 
Pastro

LISTO DE MON D O N AC INTOJ POR STAR

IGI MONUMENTON AL NIA MAJSTRO

Pesetojn

Antaŭa su m o ........................100,00
S-ro Luciano Conde.—Zamenhofano

el Vigo...................................................  4,50
S-ro Carlos Bosch.—Zamenhofano el

Burgos...................................................  2,50
S-ro Juan Anguita.— Zamenhofano el 

Jaén ......................................................... 2,50

Sumo............................. 109,50

(Daŭrigota)

Rimarkigo.—Minimuma kotizaĵo unu spes
milo (2,50 pesetojn).
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La Grafoj de Palazuelos
(HISPANA LEGENDO)

Originale verkita de Ju lio  p a r ig a d o
7{osenorn.

(Dilatigo)

Tuj disvastiĝis cien la novaĵo rilatanta 
nia kavaliro; ke la Reĝo nomis lin Grafo de 
Palazuelos, ĉar li savis monaĥon portantan 
sanktaĵujon enhavantan dornojn el tiuj de 
la krono, kiu vundis la frunton kaj tempi
ojn de la Savinto, kaj ke pro tio estos grand
aj festoj en Córdoba.

La bonsorta Grafo estis akceptata simpa
tie kaj respekte de la korteganoj kaj kor- 
dobanoj. Ĉi tio influis multe pri Fatima, kiu 
de tiam povis ĝui trankvilecon, ĉar ĉiuj sci
is, ke la Grafo de Palazuelos estis protekt
anta ŝin.

Córdoba festis la okazintaĵon, kaj la Reĝo 
donacis al la Grafo multekostan kaj artan 
o sk a to lo n  enhavantan tri sanktajn dorn
ojn, kaj multvalorajn riĉaĵojn, kiuj permes
os al nia kavaliro armi lancoskadronon, 
sendi kurierojn sciigontajn la novaĵon al 
sia edzino, kaj kiuj rekrutigos kaj armos la 
bravajn, fortajn kaj entuziasmajn junulojn 
de lia amata vilaĝo.

Tuj, li, avida je gloro kaj por pruvi sian 
militlertecon, iris. en la landlimon ataki la 
mahometanoj n, kaj rapide li trafis venki 
multfoje Ja malamikojn. Tiel li akiris grand
an famon kiel lerta kaj kuraĝa militisto eĉ 
inter la maŭroj mem.

La Reĝo rekompencis lin de nove, kaj 
nomis lin guvernestro de la urbo Atienza> 
grava fortikaĵo ĉe la landlimo de la Ara
gona regno, proksima je Palazuelos, kies 
mastrumadon Li donacis al la Grafo.

La Grafo ŝuldis preskaŭ tutplene sian mi
litan sukceson al Fátima, kiu akompanis lin 
tra ĉie, ĉar ŝi, pro siaj rilatoj kun la maŭr
oj kaj kono pri la kamparo, multe helpis 
liajn planojn.

La regado de Atienza devigis la Grafon 
reveni al Palazuelos de kie li translokiĝis

kun sia familio enutiun urbon al kiu donac
is la Sanktaĵon, logante en la Kastelo, sin 
dediĉante de la unua momento plibonigi la 
staton de sia urbo kaj ĝiaj loĝantoj, orga-: 
nizi kaj instrui multenombran garnizonon 
por plej bone atenti la defendon de la land
limo ofte atakata de la aragonanoj.

Kiel antaŭdiris Fátima, kiu instruis sufiĉe 
science la gefilojn de la Grafo antaŭ sia 
morto, la Grafo mortis maljuna ĉirkaŭata 
de siaj karuloj, escepte Petro mortinta an 
taŭe; amata de siaj regitoj, timata kaj res
pektata de siaj kontraŭuloj.

Li estis la fondinto de nobelaro el kiu 
brilis lertaj k a j  kuraĝaj kavaliroj, kiuj 
mastrumis kaj prosperigis multe la urbon.

Antaŭ daŭrigi ĉi tiun legendon, permesu 
ke mi ion diru pri Atienza, per kio oni pov
os kompreni kiel malavare la Sankta Reĝo 
rekompencis la servojn de la junkro de P a 
lazuelos.

Oni supozas, ke Atienza estas la antikva 
Tulia aŭ Tythia de la celtiberoj, kiun poste 
nomis la araboj Atincia. La tutianoj estis 
partianoj de Sertorio kontraŭ Romo, kaj 
nur  post longa kaj terura sieĝo atingis Pom 
pejo almiliti ĝin. Alfonso I I I a realmilitis 
ĝin al la araboj je 877a, sed ne definitive, 
kaj je 989 Almanzor renversis ĝiajn rem 
parojn. Alfonso VIa estis kiu almilitis ĝin 
definitive je la jaro 10S3a.

Atienza ĉiam ludis gravan rolon pro sia 
strategia loko ĉe la landlimo de Kastilujo 
kaj Aragono. Tamen, kiam ĝi ekprosperis 
rimarkinde estis je la dua dekono de la XIIa 
jarcento, kiam la Reĝo Alfonso VIIIa donis 
al ĝi ĝiajn urboleĝojn kaj grandajn privile
giojn kiel rekompencojn pro la granda 
servo kiun faris al Li la atienzanoj dum Lia 
infaneco, ĉar en tiu epoko, la Reĝo de Leon- 
lando, onklo de Alfonso, persekutis ĉi tiun 
por uzurpi Lian kronon, kion la Leonlanda 
Reĝo estus atinginta se mulistoj el Atienza 
ne estus savintaj la infanan Reĝon de Kas
tilujo, maskigante la infanon kaj konduka

IV
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ante Lin libero en Avila’n. De tiam, ĉiujare, 
Atienza festas tiun ĉi okazintaĵon.

La distrikto de Atienza etendiĝis mal
proksimon; la urbo ĝuis voĉdonon en la 
nacia konsilantaro: ĝia blazono estis la reĝa 
blazono, kaj ĝia standardo flagris apud tiu 
de sia savito, Alfonso VIIIa, ĉe la memor
inda batalkampo de la Savus de Tolosa.

De tiam, ĝis kiam rekomenciĝas ĉi tiu 
legendo, Atienza prosperis pli kaj pli. La 
urbo etendiĝis sur la tutan deklivon orient
an de monteto kronata de sufiĉe ampleksa 
plataĵo roka sur  kiu staris fortega kastelo 
preskaŭ nealmilitebla. De ĉi tiu kastelo el
iris tri remparzono], ei kiuj du dividis la 
urbon kaj la tria, flankigata de fortaj rond
aj aŭ kvadrataj turoj, ĉirkaŭis ĝin. La gar
nizono estis multenombra kaj sperta, apar
teninte al ĝi inuitaj nobeloj kies familio- 
domoj ankoraŭ montras al la vizitantoj sur 
la fasadoj iliajn blazonojn.

La turoj de ĝiaj multenombraj preĝejoj 
atestis ĝian gravecon; en ĉefa preĝejo oni 
gardis la Sanktajn dornojn, kiujn donacis 
al la' unua Grafo de Palazuelos la Sankta 
Reĝo, festante de tiam ĉiujare kaj tre solene 
tiun Sanktajon.

De la industria vidpunkto, Atienza tro 
floris pro la prospereco de la drapa in
dustrio.

Ni rekomencu la legendon:
Dum la maltrankvila regado de Johano IIa 

de Kastilujo, preskaŭ du jarcentoj post la 
unuaj okazintaĵoj de ĉi tiu legendo, la n o 
belaro ribelis konstanto pro privatuloj kaj 
favoratoj al kiuj la Reĝo donis la regadon- 
de la nacio, el kiuj nur la malfeliĉa Alvaro 
de Luna estis punata.

De tiu Reĝo diris historiisto: «Lia korpo 
estis altkreska kaj bela, blanka kaj rozko
lora modere, blonda, kies sintenado estis 
majesta, iomete alta la nazo, verd-bluaj 
okuloj, iom klinita la kapo, manoj, kruroj 
kaj piedoj belaj. Li estis alloganta viro, 
sincera, tre sprita, fervora kaj kuraĝa. Li 
multe ŝatis legi la filozofojn kaj poetojn; li 
amis la Diaĵojn; sperta pri la latina lingvo, 
kaj entuziasme protektis la scienculojn: Li

posedis multajn ĉarmojn naturajn. Li esti» 
bona muzikisto kaj kantisto, tre bone danc
is; pasie li ŝatis la ĉasadon kaj ĉiam li tenis 
bastoneton. Ne mankis al li kapablecoj de 
generalo, kaj li venkis la arabojn en la fama 
batalo de Sierra-Elvira aŭ Higuertiela.

Estis granda domaĝo ke li ne estis pli 
bona reganto kaj politikulo!

Per iom pli da energio kaj karaktero, kaj 
pli da sperto por elekti siajn ministrojn, Li 
estus meritinta la nomon Bona Reĝo; sed Li 
malsukcesis pro tio kaj ŝtelis al Li grandan 
parton el Lia famo Alvaro de Liina, kiu kun 
granda kapableco por esti bonega ministro, 
estis danĝera reganto kaj fatala konsilanto.

En unu el tiuj konstantaj ribeladoj, la 
atienzanoj sin decidis favoraj je Johano 
de Navarra, kontraŭ sia reĝa Moŝto, kaj 
ruinigis vastan kaj fruktodonan kamparon.

La reĝo de Kastilujo decidis la atakon de 
Atienza kaj sieĝis ĝin per grava militistaro, 
kaj tial la Grafo de Palazuelos sin preparis 
kontraŭstari la atakon kaj sieĝon, preta 

% morti antaŭ ol kapitulaci.
La sieĝo ne prosperis tiel rapide, kiel d e 

ziris la staĝantoj, ĉar la defendantoj estis 
multenombraj, lertaj kaj kuraĝaj, kaj i l ies t
is havantaj sufiĉegajn ĉiuspecajn provizaĵ
ojn, kaj krom tio, la kastelo, sur granita 
roko, multe baris kaj malhelpis la rapidajn 
progresojn de la atankantoj. La Grafo, fo r
lasinte la urbon, liberigis la atienzanojn s u 
feri grandajn malfeliĉaĵojn.

Tamen, kiel diras la proverbo «fortikaĵo 
sieĝata; fortikaĵo kaptota». La sieĝatoj perd
is soldatojn iom post iom, kaj ankaŭ iam 
nepre ili ne havos provizaĵojn.

Dume, la Reĝo mortigis sian enuon ĉas- 
ante, kaj la nobelaro en la kortego mem 
konspiris kontraŭ Li.

(Daŭrigota)

inko de sciulo valoras pli ol sango de 
martiro.

Mahomet
(El La spirito de V islam.)
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por mezuri azimutojn kaj zelotajn distanc
ojn, teodolito.

Supraĵo klinita al la horizonto, dekliva.Tre 
dekliva, preskaŭ vertikala, kruta. Tre kruta, 
kvazaŭ forŝirita, kvazaŭ fortranĉita, abrupta. 
Plataĵo abrupte limigita, kvazaŭ ŝtupo, te
raso. Linio de la teraso ne ĝenerale plej 
supra, de kie oni vidas la tutan deklivaĵon, 
spino. Ebena tera areo, kampo. Rela, precipe 
kulturita, kampo, pejzaĵo; pentrinda pejzaĵo, 
pitoreska. Polvo, tero miksita kun akvo, koto.

Parto de la tera surfaco videbla de unu 
observanto, horizonto. Limo de horizonto kie 
la tero kaj la ĉielo ŝajnas kun iĝ i ,horizonto. 
Partoj de la horizonto: kie la suno leviĝas, 
E, oriento; kie ĝi kuŝiĝas, W, okcidento. Ri
gardante la orienton dekstre, S, sudo; mal
dekstre, N, nordo. La tera ekvatoro dividas 
la teron je du hemisferioj; kio rilatas la nord
an hemisferon estas boreala, kio rilatas la 
sudan, aŭstrala. Proksime de la norda po
luso, arkta; de la suda, antarkta. Landoj kiuj 
estas nordon, suden, orienten, okcidenton, 
nordo, sudo, oriento, okcidento. Ilo konsistanta 
el magneta vergeto libere turniĝanta kaj 
ĉiam montranta per la pinto la nordon, 
kompaso. Loĝanto de la alia tera duonglobo, 
antipodo.

Aro da homoj loĝantaj la saman teritorion 
kaj havanta komunan devenon, foje komun
an lingvon, nacio. Subdivido de nacio, getito  ̂
la gento de Judo. Linio apartiganta du naj
barajn teritoriojn, landojn, limo. Granda li
migita parto de la tero prezentanta apartan 
tuton, laŭ la loĝantaro, laŭ la politika vid
punkto, lando; alilandulo, eksterlandano, 
fremdulo.-Ne fremda, indiĝeno. Kiu devenas 
el fremda lando, ekzotika. Popolo kiu ĉiam 
loĝis en sama lando, aŭtoĥtono.

Unuiĝo de popolo sub la sama sistemo de 
regado, ŝtato. Lando aŭ landaro havanta ko
munan registaron kaj leĝojn regno. Unuiĝo 
de kelke da ŝtatoj kiuj havas komunan re
gistaron, sed konservas sian sendependec
on, konfederacio. Parto de regno administr
ata de speciala reprezentanto de la centra 
registaro, provinco; provinco de Francujo, 
departemento: de Kuŝujo: gabernio. Parto de

lando, de urbo, precize limigita kaj havanta 
unu estron (juĝan, polican, administran), 
distrikto. Svisa distrikto prezentanta p ro p r 
an registaron, kaj prezentanta sendependan 
federacian regnon, kantono. Administracia 
distrikto de la antikva Egipto, nomoso. Loĝ
loko, lando okupata de ŝtato aŭ de ĝiaj loĝ* 
antoj ekster la limoj de la patrujo, kolonio. 
Lando, urbo rilate al siaj kolonioj, metro- 
polo. Cefa urbo de regno de lando, de pro
vinco, cefurbo. Tuta lando, ekster la ĉefurbo, 
provinco.

Granda aro da domoj dismetitaj en strat
oj, placoj, urbo. Parto de urbo, kvartalo. 
Ekstera parto de urbo, antaŭurbo. Domaro 
pli malgranda kaj simpla ol urbo, kaj loĝ
ata nur de kamparanoj, vilaĝo. Araba vilaĝo 
konsistanta el tendoj ronde starantaj en 
kies mezo oni lokumas la brutaron, daro.

\

ĈAPITRO H P  

M E T E O R O L O G I O

Gaso kiun ni spiras konsistanta el N. 
kaj O., a cro. Aero, gasoj ĉirkaŭanta] la teran 
globon, atmosfero.

Ilo por koni la premon de la atmos
fero, barometro. Skribanta barometro, baro- 
grafo. Movado de la aero, vento. Venteto, 
brizo. Subita kaj nedaŭra plifortiĝo do la 
vento, skualo. Vento kiu inter la tropikoj 
blovas periode kaj regule laŭ difinita senco, 
trado; azia trado, musono. Fortega vento kiu 
blovas sur la franca mediteranea marbordo, 
mistralo. Ekstre pie forta ven to, uragano; vent
ego malpli forta ol uragano, ŝtormo. Ura
gano en tropika lando marŝanto antaŭen 
rapidege kaj turnigante, turnoventego, ci- 
klono kirlovento.. Akva amaso levita de la 
maro pro turnovento kaj movata antaŭen 
kun granda bruo, trombo. Ilo por mezuri la 
forton kaj .rapidecon de la vento, anemo
metro. Angulo entenata inter du ei la tridek 
du (Klektoj alprenitaj de la maristoj por la 
kompaskarto, rumbo. Ilo kiu montras la di
rekton de la vento, ventomontrilo. Kurbo kiu 
trapasas ĉiujn punktojn de Ia tero kie la
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atmosfera premo estas sama sammomente, 
izobara.

Densaj videblaj akvaj vaporoj sur la 
tero, nebulo; super la tero, en la supraj 
tavoloj de la aero, nubo. Sennuba, serena. 
Glaciiĝinta nebulo, prujno. Griza nubo kiu 
produktas la  pluvon, nimbuso. Maldensa 
nubo, tre alta, ciruso. Blanka dika nubo ko
tonsimilaj kumuluso. Tre densa kumuluso,

* kumulusslratuso; alia nubospeca, stratuso.
Fluidiĝinta akva vaporo falante teren, 

pluvo; glaciiĝinta, neĝo. Neĝero, flirtante 
en la  aero kaj ne  falante teren, floko. 
Pluvero, gulo. Malgrandaj gutoj de vaporo 
fluidiĝintaj nokte sur la herbo, sur la floroj, 
roso. Glaciiĝinta roso, prujno. Ilo kiu ricev
as la pluvakvon kaj ebligas mezuri la kvant
on de pluvakvo falinta dum intertempo di
finita, pluviómetro. Ĝenerala subakvigo pro 
pluvego, superakvego. Malvarmo de tia grado 
ke ĝi solidigas la akvon, frosto. Varma ve
tero post frosto, degelo. Akvo aŭ alia fluidaĵo 
solidigita de la frosto,glacio. Pluvo preskaŭ 
glacia kiu falas en vintro kaj kiu glaciiĝas 
tuj kiam ĝi tuŝas iom, glacipluvo; el glaci
pluvo rezultas tre glata glacio. Glaciiĝinta 
pluvo falanta en grajnoj, hajlo. Vario de 
hajlo kiu  falas je formo de tre malgrandaj 
grajnoj, grajlo.

Grandega fajrero produktata de la elek
tro de la nuboj, fulmo. Granda ruliĝanta 
bruo akompanata de fulmo, tondro. Lumo 
de la fulmo, fulmobrilo. Granda pluvo 
akompanata de vento, fulmoj, tondroj, ful
motondro. Metala vergo kiun oni starigas 
sur la supro de konstruaĵo por ŝirmi ilin de 
la fulmaj efikoj, fulmoŝirmilo.

Sepkolora arko sur la ĉielo dum la pluvo, 
refrakto de la suna lumo la tra  pluvaj gut
oj, ĉielarko. Oni vidas ĝin ĉiam kun la suno 
dorsen. Lumoj kiujn oni vidas foje S u ra u  
super tombejo dum la nokto, vagantaj lum
oj; gaso kiu kredeble kaŭzas ili n 3 hidrogena 
fosfido.

•« •• %
Nelongedaŭra atmosfera fenomeno, me

teoro. Scienco pri meteoroj, meteorologio. 
Stato de la atmosfero koncerne gia tem pe
raturo, malsekeco, ventoj, k. c. vetero. Bela,

sennuba vetero, serena. Grado de la varmo,. 
temperaturo. Ilo por mezuri ĝin, termometro.. 
Divido de la termometra skalo, grado. Tut
aĵo de atmosferaj kaj veteraj kondiĉoj de- 
regiono, lando, precipe la temperaturo kaj, 
malsekeco, klimato. Linio kiu trapasas la 
lokojn kie la meza jara temperaturo estas, 
sama, izoterma.

Ombrelo por sin protekti kontraŭ la suno,. 
Sun ombrelo, kontraŭ la pluvo, pluvombrelo.. 
Polvo, tero de vojo, miksita kun akvo, koto. 
Ia kvanto da pluvakvo kiu ne fluas sur la 
tero, marco. Piedvesto plejofte kaŭĉuka kiun. 
oni metas sur la ŝuoj por gardi la piedojn, 
de la malsekeco, galoŝo.

ĈAPITRO IVft 

POPOLOJ, RASOJ

Scienco pri popoloj, iliaj moroj, viv- 
manieroj, legendoj, k. c., etnografio. Scienco 
pri la homaj rasoj, etnologio.

Homo vivanta en tia stato en kiu ĝin  
kreis la naturo, sen kulturo, sen kvietaj 
moroj, sovaĝulo. Homo manĝanta homojn, 
kanibalo; k an ib a lo n ,  kanibalismo. Homo 
kruela, kun malkvietaj moroj, barbaro. La  
barbaroj militas. Barbaro detruanta monu
mentojn de la arto kaj scienco, vandalo; emo 
detrui ilin, vandalismo. Kvietigi la morojn,, 
doni klerecon al barbaroj, civilizi, kulturi. 
Stato el tio kio estas civilizita, civilizacio. 
Antikva greka civilizacio, helenismo; special
isto pri helenismo, helenisto. Antikve greka, 
helena. Antikve romana, latina.

Homo kies haŭto « si s nigra, negra; nigr
ulo, tiigro. Ido el gepatroj el kiuj unu estas 
blanka kaj alia indiana, mestizo.

Homo kies kranio e>tas sferforma, braki- 
cef alo.

Homo kies antauuloj loĝas la landon 
de tempo nememorebla, indieno, aŭtoĥtono. 
Popolo ne- havanta konstanta loĝlokon, 
vomado. Ia vaganta popolo, cigano. Tiu, kiu 
ne estas el nia patrolando, fremdulo. Ido de  
Eŭropanoj naskita e Hindujo aŭ en his
panaj, portugalaj kolonioj de Ameriko, kre
olo.
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S P R I T L U D O J  -  " -
— ..- d e N O V E J A R Q U E

Solvoj de In j u nin j hieroglifoj: lnterkonsento kaj Apostrofo; de la Verba Li
terludo: Penetri, Pentri, Penti, Peti.

Sendis la solvojn S-roj. J. Comella, P. Naranjo kaj L. Rodriguez, el Vich, Jerez kaj 
.Madrid.

H I E R O G L I F O ,

5 e O
S P R I T L U D O

GRAMATIKA FINIĜO IHAGPEHSO’-NOMBRO
Legu dekstre maldekstron la tri ĉi suprajn vortetojn kaj vi ricevos

A D R E S I  T A Ĵ O N

La solvoj en venonta numero.

Tip. Pasaje del Comercio, 8.—Madrid



A N O N C F A K O

Senpaga po r la membroj de Zam enhofa Federacio  kaj ĝiaj p ro tektanto j

Infanoj lernantaj Esperanton deziras ko
respondadi pk. kun kamaradetoj samnaciaj 
kaj alilandaj. Adreso: Esperanta kurso por 
infanoj-Sd. Coral «Juventud Tarrasense>.— 
'Purrasaj (Hispanujo).

S-ro A. Tomás Iglesias el Santander (His
panujo), strato Cervantes, 13, deziras inter
ŝanĝi pk. kaj pm. Pri pm. li uzas katalogon 
Ivert & Tellier-1916.

La gegrupanoj de la Grupo «Frateco* de
ziras korespondadi kun ĉiulandaj gesam
ideanoj. Adreso: Placo de PI y Margall, 14. 
Vendrell (Hispanujo).

La lernantoj de unugrada kurso esper
anta ĉe «Aplec Esperanta Grupo* (Via Ma- 
sague, 55. Sabadell. Hispanujo) akceptas ko
respondadi kun ekster-kaj enlandaj gesa
mideanoj per leteroj kaj ilustritaj poŝt
kartoj.

S-ro Benigno Luna interŝanĝos ilustritajn; 
poŝtkartojn kun fremduloj. Adreso: strato 
Luisa Fernanda, 18.—Madrid (Hispanujo).

S-ró José  E. Pedraz el Santander (Hispan
ujo, strato Rua Menor, 32, deziras interŝanĝi 
pk., pm., esperantajn gazetojn kaj esperant
i g i 11- .
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Luis Rodriguez Esearon, strato Ilustra
ción, 8.—Madrid, deziras korespondadi kun 
ĉiulandaj gesamideanoj.

Jesús Ramirez. -  Strato Cabestreros, l o 
kaj 12.—Madrid (Hispanujo), interŝanĝas 
poŝtmarkojn.

José de Posse, Advokato.—Apartado, 125. 
Bilbao (Hispanujo), deziras interŝanĝi poŝt
markojn, precipe militpoŝmarkojn.

Z A ME N HOF A  F E D E R A C I O  I
Ci tiu Federacio  konsistas el G rupoj, Societoj kaj Esperantistoj el 

precizaj hispanaj regionoj, tam en povas aparteni al ĝi kili ajn alia region- 
ano eĉ frem dulo.

Ĝi celas unuigi Esperantistojn  kaj progresigi E speranton, kaj po r tio 
starigis tri klasoj: Zamevhojavo, PrttMclanla Z< t m enko fano kaj Protektanto, 
kiuj pagas respektive mm, tri kaj kvar pesetojn jare . La du lastaj klasoj 
ricevos ĝian oficialan organon,

Hispana Esperantisto
ILUSTRITA REVUO .MONATA

Oni starigis la trian klason por la G rupoj, Societoj kaj Esperantisto j, 
kiuj, pro specialaj cii konstatadoj ne povas esli Zamenhofa noj.

Sendu la kotizaĵojn per poŝitnandato aŭ p er respondkuponoj (4-12 kaj 
16 respondkuponojn re sp e k o n  ).

Laŭ eble, Zamenhofanoj proto ktantaj kaj P ro tek tan to j ricevos senpage 
espe ra n tajoj n.

AGRESO: p a s a j e  d e l Ce m e r d o , 8, p r e s e jo ,  p t a  d  r  ¡d. ( h is p a n u jo ) .
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